


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

PJOTR¹ JANICKI
 : 
   

Do dnia
Nooo esteś fantastyczny,
że próbu esz odrąbać ode mnie wszystko,
czego porządnie nie przeżyłem.

Pamiętam cię dopiero od te chwili,
kiedy schwycony ak meluzyna²
ocknąłem się nad rzeką

z rozǳiawioną gębą;
z tego co robiłem wcześnie i późnie bez zaangażowania
została tylko niewyraźna postać.

Ale teraz przygnębia mnie myśl,
że może powinienem pozbierać te rysy
do kupy i skończyć z tobą

two ą robotę.

¹Pjotr — zapis zgodny z pierwszym wydaniem: P otr Janicki, Nadal aksamit: liryki, Agenc a Wydawnicza
Agar, Warszawa . [przypis edytorski]

²meluzyna — postać kobieca z ogonem ryby lub węża. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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